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 ھ   ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]

 ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ ۓ ے   ے ھ ھ ھ

 ەئ ەئ ائ   ائ ى ى ې   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ ٴۇ

 [   وئ وئ

 .قد تقدم معناها [ڱ]: [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]

موضع يف السامء :  [ڻ]و. االستفهام للتفخيم، والتكريم :[ڻ ڻ ڻ ڻ ں]

موضع عند سدرة : وقيل،وقد ورد يف بعض اآلثار أهنا قائمة العرش اليمنى. السابعة

 .وهذه املعاين مجيعًا تدل عىل العلو والرفعة، املنتهى

. وليس تعريفًا لعليني، أي خمتوم ال يزاد فيه وال ينقص: [ہ ہہ ۀ ۀ]

 .مقربو كل سامء من املالئكة  [ہ]، رهـحيض: [ہ]ومعنى

والنعيم هو اجلنة، وما ، تدل عىل االنغامس التام يف النعيم( يف)كلمة : [ے ھ ھ ھ ھ]

 .فيها من املباهج، والرسور، والنعيم احليس واملعنوي

مجع أريكة، : واألرائك. متكئون عىل األرائك التي حتملهم وتقلهم: [ڭ ۓ ۓ ے]

املكان املزين، املزوق، : واحلجلة. هي الرسر يف احلجال: ويقول املفرسون. وهي الرسير

وال شك أن هذا يعطي انطباعًا . فهي أريكة يف إطار مجيل، ويف موضع مزخرف، مزين. املهيأ

من احلور العني،  ، من أنواع النعيم؛ إىل ما آتاهم اهلل،  [ ۓ]. نفسيًا طيبًا، وحمببًا للنفس

كام قال اهلل تعاىل ، واألشجار، واألهنار، إال أن أعىل ذلك النعيم هو النظر إىل وجه اهلل الكريم

فنظرهتا إىل وجه اهلل  {22-22:القيامة} [   ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ]يف سورة القيامة 

 :يقول ابن القيم، الكريم، أكسبها نرضًة، وهباًء، ومجاالً 

 أمن بعدها يسلو املحب املتيم فيا نظرة أهدت إىل الوجه نرضة
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إن كان التنعم يعرف يف الوجوه يف الدنيا، فألن يعرف يف : [ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ] 

وقد ترى بعض ، وجه نعمةهذا وجهه : ترى بعض املرتفني فتقول، اآلخرة من باب أوىل

يبني هذا يف القسامت، وهم يف الدنيا عىل نعيمها املحدود، فكيف ! البائسني وجهه كاخلشبة

ومعنى .عم اهلل تعاىل به أوليائهيف اآلخرة، حينام جيري يف عروقهم النعيم احلقيقي، الذي ين  

 .ه، ورونقه وإرشاقهءأي هبا [ ۇ ۇ]

. ، فهم مكفيونإياه جلبه، وإنام يسقون ال يتكلفون هم   :[ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ]

مر الدنيا، ينشأ عنها صداع، ليس كخ، أي اخلمر اخلالص من الدنس: واملقصود بالرحيق 

فهي مخر  {91:الواقعة} [ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ] بل كام قال اهلل ، ، ونحو ذلكؤوتقي

فرق ، أي مل يفك ختمه، وهذا أحب للنفس [ٴۇ] ومعنى(. لذة للشاربني مخر )خالصة 

 .بني أن ترشب من إناء قد سبقت إليه، وبني أن تكون أنت أول الشاربني

 هذا القرن بني اآليتني يعطينا معنًى عجيبًا؛ أنه رحيق خمتوم، وختامه مسك، :[ۅ ۋ]

أول  منفاملسك يستنشقه ،جيده شاربه عند آخر رشبة منه فهذا املسك قد خالطه عند ختمه، 

. أن يأيت عىل آخر قطرة فيه ؛ فاخلتم باملسك صاحب أوَله وآخَره ما يفك ذلك اخلتم، إىل

وهذه األلفاظ، واألسامء، وضعت للداللة عىل النعيم، وإال فليس يف . واملسك معروف

ليس يف الدنيا من اجلنة . كام قال ابن عباس، ريض اهلل عنهام، اجلنة مما يف الدنيا إال األسامء

إال األسامء يشء
( )

يعرفون : ، قال"وأتوا به متشاهًبا":قال عبد الرمحن بن زيد، يف قوله .

مان بالرمان، قالوا يف اجلنة هذا الذي رزقنا ":أسامءه كام كانوا يف الدنيا، التُّفاح بالتفاح والرُّ

اجلنة ماء، ؛ يف (  )يعرفونه، وليس هو مثله يف الطعم "وأتوا به متشاهًبا"يف الدنيا، "من قبل

املتع، وهذه األسامء معهودة لنا يف  ومخر، ولبن، وفيها حور، وقصور، وفيها من مجيع أنواع

 قال: قال   هريرةيباآلخرة عىل صفة ال ختطر عىل بال، عن ألكنها يف ، الدنيا، وحمببة إلينا

                                                           
 .(4 6/ )تفسري الطربي  ( )
 .(4 6/ )تفسري الطربي  ( )
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نَي مَ : اهلل ُ َقاَل : ) َرُسوُل اهلل ِ  احِلِ ا اَل َعنْيٌ َرَأْت، َواَل ُأُذٌن َسِمَعْت، َواَل َأْعَدْدُت لِِعَباِدي الص 

 [ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] فَاقَْرءُوا إِْن ِشئْتُمْ . ر  ـَ شَخطََر َعىَل قَلِْب بَ 

أراد أن يرغبنا يف يشء، البد أن يذكر لنا شيئًا نعهد  إذا لكن اهلل  ( )متفق عليه({91:السجدة}

ما يف اجلنة، وإنام  ن ما يف الدنيا ال ينسب إىلإوإال ف، تى يقع لنا نوع من الشوقجنسه، ح

 . اتفقت األسامء، واحلقائق متفاوتة تفاوتًا عظيامً 

رون عىل أن هذه اجلملة ـوقد نبه املفس. املشار إليه النعيم: [ې ې ې ۉ ۉ]

والتنافس يف . جاءت معرتضة يف سياق آيات النعيم، لتدل عىل فضل التنافس يف اخلريات

فإن التنافس أحيانًا حيصل بني الصاحلني عىل ، لكن مع اإلخالص هلل تعاىل الطاعات حممدة،

حينام  وجه غري حممود، يورثهم شيئًا من اإلحن، كام يقع عند بعض احلريصني عىل الطاعة

هم نوع فيفينشأ ، وهذا يقول أخذت مكاين هذا يقول دفعتني، ؛من اإلمام دنويتسابقون إىل ال

والذي ينبغي لإلنسان أن ينافس يف الطاعة، مع . نياهتمكدر تحزازة، تشني أعامهلم، و

 فام تيرس له أخذه، وما ال، فليتعبد هلل ، اصطحاب اإلخالص هلل تعاىل، واملحبة للمؤمنني

رعي ـفليتنبه اإلنسان للتنافس الش،عظيم فإن هذا املعنى ، بإيناس إخوانه، واستبقاء املودة

نًا، وحنقًا، وغيظًا، وحتريشًا بني املؤمنني، فليس الصحيح، أما التنافس الذي يورث إح

والتنافس املحمود هو الذي يورثك حمبة ألخيك، ورغبة يف االقتداء به، ومحدًا له ، حمموداً 

 .عىل فعله، وثناًء عليه، بحيث تبقى املودة، وال يشوهبا كدر

من )، يعني ما خيلط به( مزاجه: )[وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې]

فهو ماء يتحدر عليهم  [ وئ وئ ەئ ەئ ائ] :بقولهفرسها اهلل : التسنيم( تسنيم

فاملقربون يرشبون منها صفوًا ال كدر فيه، ومن . يقال هلا تسنيم، عني يف أعىل اجلنة من 

 .وخيلط ذلك الرحيق املختوم، بالتسنيم. بعدهم يرشبون إثرهم

                                                           
 .(6 7 )مسلمصحيح , (6874)البخاري صحيح  ( )
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:                  الفوائد المستنبطة  

 .الثناء عىل أهل اإليامن واخلري :الفائدة األوىل

 . [   ہ ہ ہ]إثبات املالئكة  :الفائدة الثانية

 . [   ڭ ۓ ۓ ے]إثبات رؤية املؤمنني لرهبم يف اجلنة  :الفائدة الثالثة

 .عظم نعيم املؤمنني حسيًا،ومعنوياً  :الفائدة الرابعة

 .التحريض عىل التنافس يف الطاعات :الفائدة اخلامسة

وثم دون ، ، فثم  مقربون(املقربون) قولهتفاوت درجات أهل اجلنة؛ ل :االسادسةالفائدة 

 ( .الواقعة)ذلك، كام ذكر ذلك مفصاًل يف سورة 

 جئ ی ی   ی ی ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ]

   يت ىت مت خت حت   جت يب ىب مب خب حب جب   يئ ىئ مئ حئ

 ي َْفعَلُونَ َهلْ ث ُوَِّب الْكُفَّاُر مَا َكانُوا  ٿ ۓ ۓ ے   جح مج حج يث ىث مث جث

 [ڤ

اإلشارة إليهم  أو األبرار والفجار الذين جرت ، ، حلال املؤمنني والكفارهذا بيان من اهلل 

وهذا من حسن عرض . يف صدر هذه السورة؛ بيان حاهلم يف الدنيا، ومآهلم يف اآلخرة

وبيان حال هذين ، فالسورة هتدف إىل تصنيف الناس إىل فريقني، القرآن العظيم هلذه احلقائق

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ]. وطمأنة املؤمنني عىل عاقبتهم، الفريقني

وهذا هو الذي جرى حني صدع . هم سخرية، واستهزاءاً منيضحكون أي يف الدنيا  [ېئ

آمنوا معه، من املرشكني مجيع صنوف  بدعوته، فلقي هو، والقلة املؤمنة الذين  النبي 

فقد . احلرب النفسية : رـومن هذا األذى الضغط النفيس، أو ما يسمى بلغة العص، األذى

وال . ون منهم ويسفهوهنمكان هؤالء املجرمون يشنون عليهم محالت إعالمية؛ يضحك

 . خيفى أن هذا اللون، قد يكون أشد فتكًا من األذى احليس
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هذا االستفزاز يؤثر يف النفوس أشد من تأثري اجللد بالسياط، : [ی ی ىئ ىئ ىئ]

فأما املؤمن فال يزيده ذلك إال ثباتًا، وتوكاًل ، ذلك أنه ينفذ إىل النفس، أو اجلراح، أو غريها

 ڻ] :وأما من كان يف قلبه مرض، فإنه رسعان ما ينهار، كام قال ربنا ، عىل ربه 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے]   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

فكان الكفار يامرسون هذا اللون من  ،{2-2:العنكبوت} [ۈ ۆ ۆ ۇ

وأن ، فهم يتضاحكون من املؤمنني، وكأن املسألة  حمسومة، ومفروغ منها، الضغط واألذى

ثم يتبعون ذلك بالتغامز، إذا مروا هبم، يأخذ بعضهم حيرك حاجبه، . هؤالء يف ضالل مبني

دف ممن حوله، فيؤثر يف النفوس ألن شعور اإلنسان بأنه مسته،  وجفنه، ويغمز بعينه

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ]: يتكلمون به، وينالون منه، حيز يف نفسه، كام قال ربنا 

ي، كانت متارس ـفهذه األلوان من األذى النفس!   {19:القلم} [ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

لكن اهلل سبحانه وتعاىل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا، ويف ، ضد األبرار

اإلرساء  بحادث  واملؤمنني، حني حدثهم النبي واعترب بام جرى لنبينا  . اآلخرة

وحي ال رغبة يف نرش الدين، والدعوة، وتبليغ ما أ، واملعراج، كيف أن أبا جهل مجع الناس

، يزعم أنه أتى بيت املقدس يف ليلة، إىل حممدانظروا : وإنام ليقول للناس، إىل رسوله من ربه

وثبت اهلل الذين آمنوا ، لكن السحر انقلب عىل الساحر! ونحن نرضب إليه أكباد اإلبل شهراً 

 .وأما من كان يف دينه دخل، فقد انقلب عىل عقبيه. بالقول الثابت

أيضاً من ألوان األذى التي كان يفعلها هؤالء  هذا: [ ىئيئ مئ حئ جئ ی ی]

يرجعون إىل بيوهتم، يأخذون بالتندر، : وهم أهنم حينام ينقلبون إىل أهليهم بمعنى، الكفار

أي ملتذين، أو معجبني  [ىئ]فمعنى ، والتلذذ بذكر هؤالء املؤمنني عىل سبيل السخرية

قيقًا عن حال هؤالء املجرمني الذين وهذه الصورة، صورة تعرب تعبريًا د. بصنيعهم باملؤمنني

 . وبغض أولياء اهلل، وهي صورة تتكرر يف كل جيل وقبيل، أرشبوا يف قلوهبم الكفر
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إن هؤالء تائهون عن احلق، : يقولون عن املؤمنني: [جت يب ىب مب خب حب جب]

 ويف شأن دين  ، وهذا ما يامرسه اإلعالم العاملي اليوم، يف حق نبينا . تباعهم حممدًا اب

 بأبشع  فيصفون النبي ، فهذا التشويه مل يزل، وال يزال، ويف شأن دعاته وكتابه، اإلسالم

فهذا مل ، ذلكبويصفون دعاته ، نه دموي، وإرهايباألوصاف، ويصفون دين اإلسالم بأ

 .فالرصاع بني احلق والباطل قديم. يزل، وال يزال، ولن يزال

وال ، ر املجرمني، لستم أوصياء عليهمـأي أنكم يا معش :[يت ىت مت خت حت]

ليس لكم وصاية، وقوامة عليهم، حتى ، كاتبني ألعامهلم، حتى تردوهم إىل مصاحلهم

فلستم عليهم حفظة، فدعوهم . تسجلوا عليهم ما يصنعون، وحتى تردوهم إىل ما تعتقدون

،  {91:التوبة} [ گ ک ک ک ک ڑ ڑ]: وهذا من سنن اهلل، قال اهلل . وشأهنم 

فيام جيري للمسلمني يف كل ، بل ومن قرأ الواقع، قرأ التاريخ وجد مصداق ذلك ومن 

كصنيع اليهود باملسلمني يف فلسطني، يعاملوهنم ، مكان، من شدة أذى أعدائهم هلم

وحني يقع هلم ، بوحشية، ومهجية ال نظري هلا، مما ينبئ عن حقد متقد، مضطرم يف قلوهبم

اسط أوروبا، التي وما جرى للمسلمني يف أو، و صياًحايمألون اجلعرش معشار ذلك، 

واجلبل ، وكوسوفو، جرى للمسلمني يف البوسنة ماوحقوق اإلنسان،  راعيةتدعي أهنا 

عىل مرمى حجر من املوضع الذي أعلن فيه اإلعالن العاملي ، ومقدونيا، والسنجق، األسود

وهي شدة بغض الكافرين  ؛يدلك عىل أن هذه سنن ثابتة حلقوق اإلنسان، املزعوم 

 .للمؤمنني

ويف كل زمان، ، يتكرر يف كل جيل، وقبيل، فهذا الوصف حلال املؤمنني األوائل مع املجرمني

كام أنه يتكرر أيضًا بنسب متفاوتة؛ فأشنع صوره وأشدها، ما يقع بني املؤمنني ، ومكان

فاجلاري أنه حينام  ،ولكن ربام وقع نوع من ذلك بني أهل التقوى، وأهل الفسق، والكفار

، واحلسبة يوجد قوم من الفساق، وإن كانوا مسلمني، ويقابلون أهل الصالح واالستقامة

فيضحكون، مثاًل، من التزامهم ، والتندر بحاهلم، وهيئتهم، فإهنم يأخذون بالسخرية هبم
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وهيزؤون  وحياكوهنم، سمتهم، وكلامهتممن و، وتقصري الثياب، بالسنة؛ من إعفاء اللحى

وإذا انقلبوا إىل أهلهم، أو جمتمعاهتم، أو منتدياهتم ،ا أخذوا يتكلمون يف سريهتم، ، مهب

وربام، والعياذ باهلل، يبلغ هذا ، فهؤالء شاهبوا أولئك الفجار بنسبة معينة. وينالون منهم

فإذا وقعت السخرية بالدين ، االستهزاء من بعض الفجار إىل درجة خيرجون هبا من امللة

فإن هذا مقام خطري، قد خيرج ، بصاحب الدين بسبب تدينه، والتزامه برشيعة ربهأو ، نفسه

وملا قال قوم من . هذا الساخر، وإن كان يف األصل مسلاًم، من دائرة اإلسالم إىل دائرة الكفر

ما : ، وهم يتفكهوناملنافقني، يف قراء الصحابة، وهم النخبة املصطفاة من أصحاب النبي 

:  أنزل اهلل تعاىل، ا هؤالء؛ أكرب  بطونًا، وال أكذب ألسنًة، وال أجبن عند اللقاءرأينا مثل قرائن

 [ڳ ڳ گ گ گ ککگ ک ک ڑ ڑ ژ]

){55-51:التوبة}
فيجب احلذر البالغ، من أن ينجر اللسان إىل السخرية بأهل التقوى،  .(6

، عن رب العاملني وأعظم ذلك أن تقع السخرية بالعلامء؛ فإن العلامء هم املوقعون، والدين

وإن كان املسلم حمرتمًا يف مجيع أحواله، ، فالنيل منهم ليس كالنيل من أحد من عامة املسلمني

، وشعار شـريعةة خاصة؛ إذ أهنم حيملون شارة اللكن ألهل العلم والدين مكان، وأصنافه

العامة من وهلذا ينبغي لطلبة العلم أن حيذروا . فالسخرية هبم تنجر عىل الدين، الدين

 . بغريهم سخرية  وأن ذلك ليس ك، بة، وطلبة العلمالسخرية من أئمة الدين، ورجال احلس

يف أول اآليات ، كيف انقلب احلال ! اهلل أكرب: [مججح حج يث ىث مث جث]

 حج يث ىث مث ]  اليومو     ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ]: قال

 . [ مج

بني أطباق وذلك أهنم يطلعون عليهم، وهم يعذبون يف النار،  [ٿ ۓ ۓ ے]

: املؤمنني  عن أحد ( الصافات)يف سورة اهلل  ىكام حك، جلحيم، فيضحكون من حاهلما

                                                           
 .( 36/  )تفسري الطربي  (6)
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فهذه جرت ! {11-15:الصافات} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]

 .   وما يف سورة املطففني جلامعة املؤمنني، وهم يضحكون من املجرمني، شخصل

أي ( ثوب)ومعنى ، استفهام تقريري، ليس للنفي :[َيْفَعُلوَنَهْل ُثوَِّب اْلُكفَّاُر َما َكاُنوا ]

، أهنم يف اجلحيم !نعم: واجلواب. وليس الثواب الذي بمعنى املكافأة احلسنة، جوزي

 .[ ۓ ۓ ے]واملؤمنون 

:الفوائد المستنبطة   

  قول والعملأذية املجرمني للمؤمنني بال:الفائدة األوىل

فعىل املؤمن أن يتهيأ ملثل هذا وأن يتجرب ، اهلل للصد عن سبيلاحلرب النفسية  :الفائدة الثانية

 .باهلل ويعتصم به

 . التشويه اإلعالمي للحق، وأهله، ودعاته :ةلثالفائدة الثا

 . وإفناء أعامرهم بام يردهيم، اشتغال الكفار بام ال يعنيهم :الفائدة الرابعة

 . العاقبة للتقوى :اخلامسة الفائدة

 .تسلية املؤمنني وطمأنتهم  :السادسة الفائدة

 .أن اجلزاء من جنس العمل  :السابعةالفائدة

 


